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Fiche 1, p. 129
Mon identité
Nom
Prénom
Âge
Classe
Nationalité
Adresse
L’âge
J’ai 10 ans.
J’ai 10 ans et demi.
La classe
Je suis en…
5ᵉ du primaire
6ᵉ
CM1
CM2
La nationalité
Je suis grec/grecque.
Je suis français/française.
Je suis chypriote/chypriote.
Je suis albanais/albanaise.
Je suis roumain/roumaine.
Je suis polonaise/polonaise.
Je suis anglais/anglaise.
L’école
Ma petite sœur est à l’école
maternelle.
Je suis à l’école primaire.
Mon grand frère est au collège.
L’adresse
J’habite 3, rue Tavrou à Vyronas.
Les salutations
Salut Max!
Salut Dim!
Bonjour monsieur!
Bonjour madame!

Η ταυτότητα μου
Επίθετο
Όνομα
Ηλικία
Τάξη
Εθνικότητα
Διεύθυνση
Η ηλικία
Είμαι 10 χρονών.
Είμαι 10 χρονών και μισό.
Η τάξη
Πάω στην…
5η δημοτικού (ελληνικό σύστημα)
1η γυμνασίου (γαλλικό σύστημα)
4η δημοτικού
5η δημοτικού
Η εθνικότητα
Είμαι Έλληνας/Ελληνίδα.
Είμαι Γάλλος/Γαλλίδα.
Είμαι Κύπριος/Κύπρια.
Είμαι Αλβανός/Αλβανίδα.
Είμαι Ρουμάνος/Ρουμάνα.
Είμαι Πολωνός/Πολωνέζα.
Είμαι Άγγλος/Αγγλίδα.
Το σχολείο
Η μικρή μου αδερφή πάει νήπιο.
Πάω δημοτικό.
Ο μεγάλος μου αδερφός πάει
γυμνάσιο.
Η διεύθυνση
Μένω στην οδό Ταύρου 3
στο Βύρωνα.
Οι χαιρετισμοί
Γεια, Μαξ!
Γεια, Ντιμ!
Καλημέρα, κύριε!
Καλημέρα, κυρία!
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Salut Eva! À demain!
Bisous, bisous! Ciao!
À plus!
Au revoir monsieur!
Au revoir mademoiselle!
À bientôt!

Γεια, Εύα! Τα λέμε αύριο!
Φιλάκια! Αντίο!
Τα λέμε αργότερα!
Αντίο, κύριε!
Αντίο, κυρία! Τα λέμε!
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Fiche 2, p. 130
Mon école
la cour de récréation, la récré
la cantine
la fenêtre
le mur
la classe
le bureau de la maîtresse
le tableau
la table
la chaise
le portemanteau
le directeur, la directrice
le maître, la maîtresse
un élève, une élève
le copain
l’ami
la copine
l’amie
le correspondant anglais
la fête de l’école
présent-e
absent-e
le/la camarade de classe

Το σχολείο μου
η αυλή του διαλείμματος,
το διάλειμμα
το εστιατόριο του σχολείου,
το κυλικείο
το παράθυρο
ο τοίχος
η τάξη
το γραφείο της δασκάλας
ο πίνακας
το τραπέζι
η καρέκλα
η κρεμάστρα (έπιπλο εισόδου)
ο διευθυντής, η διευθύντρια
ο δάσκαλος, η δασκάλα
ένας μαθητής, μια μαθήτρια
ο φίλος
ο φίλος
η φίλη
η φίλη
ο φίλος δια αλληλογραφίας
από την Αγγλία
η γιορτή του σχολείου
παρών-ούσα
απών-ούσα
ο/η συμμαθητής, -τρια
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Fiche 3, p. 131
Les consignes de la maîtresse
Dans la classe
Mettez-vous au rang !
Entrez dans la classe !
Asseyez-vous !≠ Levez-vous !
Sortez vos cahiers !
Ouvrez votre livre ! ≠
Fermez votre livre !
Effacez le tableau !
Rangez vos affaires !
Ne mangez pas pendant
les cours !
Ne buvez pas dans la classe !
Taisez-vous !
Sortez en silence !
Soyez sages !
À la cantine
Lave-toi les mains !
Prends un plateau !
Mange pendant que c’est chaud !

Οι οδηγίες της δασκάλας
Μέσα στην τάξη
Μπείτε σε σειρές!
Μπείτε στην τάξη!
Καθίστε! Σηκωθείτε!
Βγάλτε τα τετράδιά σας!
Ανοίξτε το βιβλίο σας! ≠
Κλείστε το βιβλίο σας!
Σβήστε τον πίνακα!
Τακτοποιείστε τα πράγματά σας!
Μην τρώτε την ώρα
του μαθήματος!
Μην πίνετε στην τάξη!
Σωπάστε!
Βγείτε ήσυχα!
Να είστε φρόνιμοι!
Στο κυλικείο/εστιατόριο
του σχολείου
Πλύνε τα χέρια σου!
Πάρε έναν δίσκο!
Φάε όσο είναι ζεστό!
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Fiche 4, p. 132
Mes affaires de classe
le cartable
le sac à dos
la trousse
le cahier
le crayon
la gomme
les crayons de couleurs
le feutre
le stylo
la règle
le cahier de texte, l’agenda
un autocollant
un uniforme

Τα σχολικά αντικείμενα
η σχολική τσάντα/σάκα
το σακίδιο
η κασετίνα
το τετράδιο
το μολύβι
η γόμα
οι ξυλομπογιές
ο μαρκαδόρος
το στυλό
ο χάρακας
το τετράδιο θεμάτων,
το ημερολόγιο
ένα αυτοκόλλητο
μια στολή
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Fiche 5, p. 133
On bricole !
la feuille
le carton
la colle
les ciseaux
le tube de peinture
le pinceau
l’étiquette
dessiner
coller
découper
plier
fabriquer
colorier
accrocher au mur
décorer (la décoration)

Μαστορεύουμε !
το φύλλο χαρτί
το χαρτόνι/χαρτοκιβώτιο
η κόλα
το ψαλίδι
ο σωλήνας με χρώμα/τέμπερα
το πινέλο
η ετικέτα
σχεδιάζω
κολλάω
κόβω
διπλώνω
κατασκευάζω
χρωματίζω
κρεμάω στον τοίχο
διακοσμώ (η διακόσμηση)
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Fiche 6, p. 134
On est quel jour ?
La date
Athènes, le 1ᵉʳ février
Paris, le 5 novembre 2010
C’est la rentrée !
Les mois
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
Les saisons
l’automne
l’hiver
le printemps
l’été
L’heure
Il est sept heures.
Il est huit heures et demie.
Il est huit heures et quart.
Il est midi.
Il est minuit.

Τι μέρα έχουμε;
Η ημερομηνία
Αθήνα, 1η Φεβρουαρίου
Παρίσι, 5 Νοεμβρίου 2010
Είναι η πρώτη μέρα στο σχολείο !
Οι μήνες
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάϊος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος
Οι εποχές
το φθινόπωρο
ο χειμώνας
η άνοιξη
το καλοκαίρι
Η ώρα
Είναι 7 η ώρα.
Είναι 8 και μισή.
Είναι 8 και τέταρτο.
Είναι 12 το μεσημέρι.
Είναι 12 τα μεσάνυχτα.
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Fiche 7, p. 135
Mon emploi du temps
Les matières
le français
la lecture
l’écriture
la dictée
la rédaction
le calcul
les maths
la géographie
l’histoire
les sciences
le cours de langue, l’anglais
le chant
le dessin
la gymnastique
l’exercice
le devoir
la note
la punition, punir
Les jours
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
le week-end

Το πρόγραμμά μου
Τα μαθήματα
τα γαλλικά
το διάβασμα/η ανάγνωση
η γραφή
η ορθογραφία
η έκθεση
η αριθμητική
τα μαθηματικά
η γεωγραφία
η ιστορία
οι επιστήμες
το μάθημα της γλώσσας,
τα αγγλικά
το τραγούδι
το σχέδιο
η γυμναστική
η άσκηση
η εργασία για το σπίτι
ο βαθμός
η τιμωρία, τιμωρώ
Οι ημέρες
Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκευή
Σάββατο
Κυριακή
το Σαββατοκύριακο
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Fiche 8, p. 136
Les sorties avec l’école
Au zoo : les animaux sauvages
le lion
la cage
le tigre
l’ours
le singe
la girafe
l’éléphant
l’hippopotame
le loup
Au musée
la statue
la vitrine
le tableau
le peintre
la peinture
le gardien
À la bibliothèque municipale
l’étagère
le rayon
le livre
le magazine
la bande dessinée, la BD
la ludothèque
les jeux
s’inscrire
la fiche d’inscription
prendre un livre
rapporter un livre

Οι εκδρομές με το σχολείο
Στο ζωολογικό κήπο:
τα άγρια ζώα
το λιοντάρι
το κλουβί
η τίγρης
η αρκούδα
η μαϊμού
η καμηλοπάρδαλη
ένας ελέφαντας
ένας ιπποπόταμος
ο λύκος
Στο μουσείο
το άγαλμα
η βιτρίνα
ο πίνακας
ο ζωγράφος
η ζωγραφική
ο φύλακας
Στη δημοτική βιβλιοθήκη
το ράφι
η ακτίνα, ο διάδρομος
το βιβλίο
το περιοδικό
το κόμικ, εικονογραφημένo
περιοδικό
ο χώρος παιχνιδιών
τα παιχνίδια
εγγράφομαι
το έντυπο/δελτίο εγγραφής
παίρνω ένα βιβλίο
επιστρέφω ένα βιβλίο
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Fiche 9, p. 137
Tu joues avec moi?
À l’école
les billes
la corde à sauter
l’élastique
saute-mouton
le ballon
cache-cache
Jacques a dit…
Lève la jambe !
Avance d’un pas !
Recule de deux pas !
Cours !
Saute !
Mets tes mains sur la tête !
Cache tes oreilles !
Enlève ta chaussure !
On sort ?
la balançoire
le toboggan
le square
le manège
Le parc d’attractions

Παίζεις μαζί μου; Παίζουμε;
Στο σχολείο
οι βόλοι
το σκοινάκι
το λάστιχο
μακριά γαϊδούρα
η μπάλα
το κρυφτό
Ο Σάιμον λέει…/Ο Ιάκωβος είπε…
Σήκωσε το πόδι σου!
Πήγαινε ένα βήμα μπροστά!
Πήγαινε δύο βήματα πίσω!
Τρέξε!
Πήδα!
Βάλε τα χέρια στο κεφάλι!
Κρύψε τα αυτιά σου!
Βγάλε το παπούτσι σου!
Βγαίνουμε;
η κούνια
η τσουλήθρα
η παιδική χαρά
το καρουζέλ
το πάρκο ψυχαγωγίας
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Fiche 10, p. 138
Ma journée d’école
Les moments de la journée
le matin
l’après-midi
le soir
la nuit
Les activités quotidiennes
Je me réveille.
Je prends ma douche.
Je me lave.
Je m’habille.
Je me prépare pour l’école.
Je me dépêche.
Je prends le bus scolaire.
J’arrive à l’école en retard ≠
à l’heure.
Je rentre à la maison.
Je fais mes devoirs.
Je me lave les dents.
Je me couche.

Η μέρα μου στο σχολείο
Οι στιγμές της ημέρας
το πρωί
το απόγευμα
το βράδυ
η νύχτα
Οι καθημερινές δραστηριότητες
Ξυπνάω.
Κάνω ντουζ.
Πλένομαι.
Ντύνομαι.
Ετοιμάζομαι για το σχολείο.
Βιάζομαι.
Παίρνω το σχολικό.
Φτάνω καθυστερημένος,-η ≠
στην ώρα μου στο σχολείο.
Γυρίζω σπίτι.
Κάνω τα μαθήματά μου.
Πλένω τα δόντια μου.
Πέφτω να κοιμηθώ.
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Fiche 11, p. 139
Je m’exprime
Les sensations
J’ai faim !
J’ai soif !
J’ai sommeil !
J’ai chaud ! ≠ J’ai froid !
Les goûts
J’aime le sport !
J’adore les glaces !
Je déteste les maths !
Miam ! C’est bon !
C’est très bon !
C’est trop bon !
Beurk ! C’est pas bon !
L’opinion
C’est difficile !
C’est fatigant !
C’est dangereux !
C’est amusant !
C’est pas drôle !
C’est génial !
C’est super !
C’est trop bien !
C’est super chouette !
C’est nul !
J’en ai assez !

Εκφράζομαι
Τα αισθήματα
Πεινάω!
Διψάω!
Νυστάζω!
Ζεσταίνομαι! ≠ Κρυώνω!
Οι προτιμήσεις
Μου αρέσουν τα σπορ!
Λατρεύω το παγωτό!
Σιχαίνομαι τα μαθηματικά!
Μμμ! Τι νόστιμο!
Είναι πολύ νόστιμο!
Είναι πάρα πολύ νόστιμο!
Μπλιαχ! Δεν είναι νόστιμο!
Η γνώμη
Είναι δύσκολο!
Είναι κουραστικό!
Είναι επικίνδυνο!
Είναι διασκεδαστικό!
Είναι αστείο!
Είναι τέλειο!
Είναι εξαιρετικό!
Είναι πάρα πολύ καλά!
Είναι θαυμάσια!
Είναι χάλια!
Βαρέθηκα!/Μπούχτισα!
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Fiche 12, p. 140
Ma famille
Les membres de la famille
les grands-parents
le grand-père/papy (fam.)
la grand-mère/mamie (fam.)
les parents
le père/papa (fam.)
la mère/maman (fam.)
le frère
la sœur
le bébé
le voisin, la voisine
les jumeaux, les jumelles
Les animaux familiers
le chat
le chien
le hamster
la tortue
le poisson rouge
le canari
la perruche
le cheval

Η οικογένειά μου
Τα μέλη της οικογένειας
οι παππούδες
ο παππούς
η γιαγιά
οι γονείς
ο μπαμπάς
η μαμά
ο αδερφός
η αδερφή
το μωρό
ο γείτονας, η γειτόνισσα
τα δίδυμα (αδέρφια, αδερφές)
Τα κατοικίδια
η γάτα
ο σκύλος
το χάμστερ
η χελώνα
το χρυσόψαρο
το καναρίνι
ο μικροκαμωμένος παπαγάλος
με μεγάλη ουρά
το άλογο
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Fiche 13, p. 141
Comment il est ?
Il est adorable.
Il est drôle.
Il est grand.
Il est petit.
Il est beau.
Il est laid.
Elle est jolie.
Il est jeune ≠ vieux.
Elle est vieille.
Il est gros.
Il est mince.
Il est sympa.
Il est gentil.
Il est méchant.
Elle est brune.
Elle est blonde.
Elle est rousse. /Il est roux.
Elle a les cheveux courts.
Elle a les cheveux longs.
Elle a les yeux bleus.
Elle a des lunettes.
Elle est sévère.
Elle est triste.
Il est en colère.
Il est content.

Πώς είναι;
Είναι αξιαγάπητος.
Είναι αστείος.
Είναι ψηλός.
Είναι κοντός.
Είναι όμορφος.
Είναι άσχημος.
Είναι όμορφη.
Είναι νέος ≠ γέρος.
Είναι γριά.
Είναι χοντρός.
Είναι αδύνατος.
Είναι συμπαθητικός.
Είναι ευγενικός.
Είναι κακός-ιά.
Είναι μελαχρινή.
Είναι ξανθιά.
Είναι κοκκινομάλλα./
Είναι κοκκινομάλλης.
(Αυτή) Έχει κοντά μαλλιά.
(Αυτή) Έχει μακριά μαλλιά.
(Αυτή) Έχει μπλε μάτια.
(Αυτή) Φοράει γυαλιά.
Είναι αυστηρή.
Είναι λυπημένη.
Είναι θυμωμένος.
Είναι χαρούμενος.
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Fiche 14, p. 142
Qu’est-ce qu’il porte ?
Les vêtements
l’anorak
la veste
le pantalon
la jupe
le bermuda
le t-shirt
le gros pull
l’écharpe
le bonnet
la casquette
les gants
les baskets
les chaussures
les bottes
les chaussettes
Les couleurs
blanc
bleu
gris
noir
vert
jaune
mauve
orange
rose
rouge
marron
fluo

Τι φοράει (αυτός);
Τα ρούχα
το αντιανεμικό μπουφάν
το σακάκι
το παντελόνι
η φούστα
η βερμούδα
το μπλουζάκι
το χοντρό πουλόβερ
το κασκόλ
ο σκούφος
το καπέλο (αθλητικό)
τα γάντια
τα αθλητικά παπούτσια
τα παπούτσια
οι μπότες
οι κάλτσες
Τα χρώματα
άσπρο
μπλε
γκρι
μαύρο
πράσινο
κίτρινο
μωβ
πορτοκαλί
ροζ
κόκκινο
καφέ
φωσφοριζέ
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Fiche 15, p. 143
Qu’est-ce qu’il fait ?
Les métiers
l’architecte
l’avocate
l’informaticien
la secrétaire
l’institutrice
le professeur/le prof
la coiffeuse
la fleuriste
le boulanger
le marchand de légumes
travailler
le cuisinier
le garçon de café
la vendeuse
le médecin
la dentiste
l’infirmière
le vétérinaire
le policier
le pompier
le conducteur de bus

Τι δουλειά κάνει;
Τα επαγγέλματα
ο,η αρχιτέκτονας
η δικηγόρος
ο τεχνικός υπολογιστών
η γραμματέας
η δασκάλα
ο καθηγητής
η κομμώτρια
η ανθοπώλης
ο φούρναρης
ο μανάβης
δουλεύω
ο μάγειρας
ο σερβιτόρος
η πωλήτρια
ο γιατρός
η οδοντίατρος
η νοσοκόμα
ο κτηνίατρος
ο αστυνομικός
ο πυροσβέστης
ο οδηγός λεωφορείου
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Fiche 16, p. 144
Mon corps
la tête
les dents
le ventre
le bras
la jambe
le pied
Les cinq sens
les yeux (regarder)
les oreilles (écouter)
le nez (sentir)
les doigts (toucher)
La bouche (goûter)
Chez le médecin
Allonge-toi !
Respire !
Ouvre la bouche ! Fais ah !
Les petits bobos
Je suis malade.
J’ai de la fièvre.
J’ai mal à la gorge.
J’ai mal au ventre.
Je suis fatigué-e.

Το σώμα μου
το κεφάλι
τα δόντια
η κοιλιά
το μπράτσο
το πόδι
το πόδι (πέλμα)
Οι πέντε αισθήσεις
τα μάτια (κοιτάζω)
τα αυτιά (ακούω)
η μύτη (μυρίζω)
τα δάχτυλα (αγγίζω)
το στόμα (γεύομαι)
Στον γιατρό
Ξάπλωσε!
Ανάπνευσε!
Άνοιξε το στόμα! Κάνε ααα!
Οι μικρο αδιαθεσίες
Είμαι άρρωστος-η.
Έχω πυρετό.
Πονάει ο λαιμός μου.
Πονάει η κοιλιά μου.
Είμαι κουρασμένος-η.
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Fiche 17, p. 145
À table !
Les repas

Περάστε στο τραπέζι!
Τα γεύματα

le petit déjeuner
le déjeuner
le goûter
le dîner
Les couverts
la petite cuillère
la cuillère à soupe
l’assiette
la fourchette
le couteau
le verre
le bol
la bouteille
la serviette de table
la nappe
Les consignes
Viens manger !
Mets ta serviette !
Ne parle pas la bouche
pleine !

το πρωινό γεύμα
το μεσημεριανό
το κολατσιό
το δείπνο
Τα μαχαιροπήρουνα
το κουταλάκι του γλυκού
το κουτάλι της σούπας
το πιάτο
το πιρούνι
το μαχαίρι
το ποτήρι
το μπολ
το μπουκάλι
η πετσέτα της κουζίνας
το τραπεζομάντηλο
Οι οδηγίες
Έλα να φας!
Βάλε την πετσέτα σου!
Μη μιλάς με γεμάτο το στόμα!
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Fiche 18, p. 146
Qu’est-ce qu’on mange ?
Au petit déjeuner
le chocolat
le jus de fruits
le lait
les céréales
la biscotte
la tartine
la confiture
le miel
l’omelette
un œuf
le fromage
le yaourt
Au déjeuner, au dîner
la viande
le steak
le poulet
le jambon
le poisson
les frites
les pâtes
les spaghettis
le riz
la purée
le légume
la carotte
la tomate
la salade
le fruit
la pomme
la banane
l’orange
le dessert
la glace à la fraise
le gâteau au chocolat
une part

Τι να φάμε;
Στο πρωινό
η σοκολάτα
ο χυμός φρούτων
το γάλα
τα δημητριακά
η φρυγανιά
μια φέτα ψωμί αλειμμένη
με μαρμελάδα ή μέλι κτλ.
η μαρμελάδα
το μέλι
η ομελέτα
ένα αβγό
το τυρί
το γιαούρτι
Στο μεσημεριανό, στο δείπνο
το κρέας
η μπριζόλα
το κοτόπουλο
το ζαμπόν
το ψάρι
οι τηγανιτές πατάτες
τα ζυμαρικά
τα σπαγγέτι
το ρύζι
ο πουρές
το λαχανικό
το καρότο
η ντομάτα
η σαλάτα
το φρούτο
το μήλο
η μπανάνα
το πορτοκάλι
το επιδόρπιο
το παγωτό φράουλα
το γλυκό σοκολάτα
ένα κομμάτι (μία μερίδα)
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Fiche 19, p. 147
Tu habites où ?
l’appartement
l’étage
la porte
le jardin
la maison
Les pièces
le salon
la salle à manger
la chambre
la cuisine
la salle de bains
les toilettes
Les meubles, les objets
le lit
la table de nuit
le placard
le pouf
le canapé
le fauteuil
le tapis
la lampe
la couette
l’oreiller
le coffre à jouets

Πού μένεις;
το διαμέρισμα
ο όροφος
η πόρτα
ο κήπος
το σπίτι
Τα δωμάτια του σπιτιού
το σαλόνι
η τραπεζαρία
το υπνοδωμάτιο
η κουζίνα
το μπάνιο
το WC
Τα έπιπλα, τα αντικείμενα
το κρεβάτι
το κομοδίνο
η ντουλάπα
το πουφ
ο καναπές
η πολυθρόνα
το χαλί
η λάμπα
το πάπλωμα
το μαξιλάρι
το κουτί αποθήκευσης παιχνιδιών
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Fiche 20, p. 148
En ville
Les lieux
la rue
la place
la station de bus
le café
l’église
l’hôpital
la poste
le kiosque
Les commerces
acheter
le supermarché
le magasin
le marché
la boulangerie
la pharmacie
la librairie
l’animalerie
faire les courses
Les consignes en ville
Fais attention !
Marche sur le trottoir !
Ne traverse pas !
Ne roule pas en skate sur
le trottoir !
Les moyens de transport
aller à pied, marcher
aller en métro
en voiture
à/en vélo

Στην πόλη
Τα μέρη
ο δρόμος
η πλατεία
η στάση του λεωφορείου
το καφέ
η εκκλησία
το νοσοκομείο
το ταχυδρομείο
το περίπτερο
Τα καταστήματα
αγοράζω
το σουπερμάρκετ
το μαγαζί
η αγορά
ο φούρνος
το φαρμακείο
το βιβλιοπωλείο
το κατάστημα κατοικίδιων ζώων
κάνω ψώνια ( ψωνίζω)
Οι οδηγίες στην πόλη
Πρόσεχε!
Περπάτα στο πεζοδρόμιο!
Μη διασχίσεις!
Μην τρέχεις με τα σκέιτ πάνω
στο πεζοδρόμιο!
Τα μέσα μεταφοράς
πηγαίνω με τα πόδια, περπατάω
πηγαίνω με το μετρό
με το αυτοκίνητο
με το ποδήλατο
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Fiche 21, p. 149
Qu’est-ce que tu fais
après l’école ?
À la maison
Je regarde la télévision.
Je regarde un DVD.
Je joue à un jeu vidéo.
Je lis un roman.
Je joue à l’ordinateur.
J’écoute de la musique.
On joue à un jeu de société.
On joue aux cartes.
le dé
le pion
le joueur
le plateau
J’ai gagné !
Tu as perdu !
Le sport
le football/le foot
le basket
le volley
le tennis
le kimono
le judo
le karaté
une médaille
une compétition/
une compét’

Τι κάνεις μετά το σχολείο;
Στο σπίτι
Βλέπω τηλεόραση.
Βλέπω ένα DVD.
Παίζω ένα βιντεοπαιχνίδι.
Διαβάζω ένα μυθιστόρημα.
Παίζω στον υπολογιστή.
Ακούω μουσική.
Παίζουμε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι.
Παίζουμε χαρτιά.
το ζάρι
το πιόνι
ο παίχτης
το ταμπλό
Κέρδισα!
Έχασες!
Το άθλημα
το ποδόσφαιρο
το μπάσκετ
το βόλεϊ
το τένις
το κιμονό
το τζούντο
το καράτε
ένα μετάλλιο
ένας αγώνας
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Fiche 21, p. 150
Le sport
J’adore nager et plonger !
la natation
la serviette de bain
le bonnet
les lunettes de piscine
le maillot
J’aime patiner !
les patins à glace
le patinage
J’adore faire du cheval !
l’équitation
Les activités artistiques
le tutu
les chaussons
la danse classique
la danse moderne
J’aime danser !
la musique
J’apprends la guitare.
Je fais du piano.
le cinéma
le film
l’affiche
la séance
Dans la rue
le skate-board
le roller
Les lieux
le stade
le club de judo
la piscine
le skate-park

Το άθλημα
Λατρεύω να κολυμπάω και να κάνω
βουτιές !
το κολύμπι, η κολύμβηση
η πετσέτα μπάνιου
ο σκούφος
τα γυαλιά της πισίνας
το μαγιό
Μου αρέσει να κάνω πατίνια!
τα πατίνια για τον πάγο
το πατινάζ
Λατρεύω να κάνω ιππασία!
η ιππασία
Οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες
η φούστα τουτού (η φούστα μπαλαρίνας)
τα παπουτσάκια μπαλέτου
ο κλασικός χορός
ο μοντέρνος χορός
Μου αρέσει να χορεύω!
η μουσική
Μαθαίνω κιθάρα.
Κάνω πιάνο.
το σινεμά
η ταινία
η αφίσα
η προβολή (ταινίας)
Στο δρόμο
το σκέιτ-μπορντ
το ρόλερ
Τα μέρη
το στάδιο
το κλαμπ του τζούντο
η πισίνα
το πάρκο για σκέιτ
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Fiche 22, p. 151
Vives les vacances !
se reposer
s’amuser
Faire une promenade
À la montagne
la station de ski
la luge
le snowboard
le bonhomme de neige
la bataille de boules de neige
La météo de l’hiver
Il neige.
Il fait froid.
Au bord de la mer
la plage
la mer, les vagues
jouer aux raquettes
faire du serf
faire un château de sable
ramasser des galets,
des coquillages
aller à la pêche, pêcher
aller en colonie de vacances

Ζήτω οι διακοπές!
ξεκουράζομαι
διασκεδάζω
κάνω έναν περίπατο
Στο βουνό
ο σταθμός του σκι
το έλκηθρο
το σνόουμπορντ
ο χιονάνθρωπος
ο χιονοπόλεμος
Το δελτίο καιρού για το χειμώνα
Χιονίζει.
Κάνει κρύο.
Στην ακροθαλασσιά
η παραλία
η θάλασσα
παίζω ρακέτες
κάνω σερφ
φτιάχνω κάστρο στην άμμο
μαζεύω βότσαλα, κοχύλια
πηγαίνω για ψάρεμα, ψαρεύω
πηγαίνω σε κατασκήνωση
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Fiche 22, p. 152
La météo de l’été
Il fait chaud.
Il fait beau.
Il y a du soleil.
Le ciel est bleu.
À la campagne
le village
la forêt
l’arbre
les fleurs, la fleur
le champ
La météo de l’automne
Il fait mauvais.
Il y a du vent.
le vent
Il y a des nuages.
le nuage
la pluie
Il pleut.
Il va pleuvoir.
Les animaux de la ferme.
l’âne
la chèvre
le cochon
le mouton
la poule
le poussin
la vache

Το δελτίο καιρού για το καλοκαίρι
Κάνει ζέστη.
Κάνει καλό καιρό. Έχει καλοκαιρία.
Έχει ήλιο.
Ο ουρανός είναι μπλε.
Στην εξοχή
το χωριό
το δάσος
το δέντρο
τα λουλούδια, το λουλούδι
ο αγρός
Το δελτίο καιρού για το φθινόπωρο
Κάνει κακοκαιρία.
Έχει αέρα.
ο άνεμος, ο αέρας
Έχει συννεφιά.
το σύννεφο
η βροχή
Βρέχει.
Θα βρέξει.
Τα ζώα του αγροκτήματος
(της φάρμας).
ο γάιδαρος
η κατσίκα
το γουρούνι
το πρόβατο
η κότα
το κοτοπουλάκι
η αγελάδα
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Fiche 23, p. 153
Mes fêtes préférées
L’anniversaire
On invite à une fête,
à une boum.
le gâteau d’anniversaire
On souffle des bougies.
le buffet
On fait une surprise.
Noël
l’étoile
la guirlande
les boules
le sapin de Noël
le père noël
On offre des cadeaux.
la bûche
la dinde
On mange de la dinde,
de la buche.
Pâques
On cherche des œufs en
chocolat dans le jardin.
On mange de la soupe à
minuit.
On lance des pétards.
On mange de l’agneau.
Le carnaval
On se déguise en singe.
le déguisement
le bal masqué
On lance des serpentins et
des confettis.
On fait des crêpes.

Οι αγαπημένες μου γιορτές
Τα γενέθλια
Προσκαλούμε σε μία γιορτή,
σε ένα πάρτι.
η τούρτα γενεθλίων
Φυσάμε τα κεράκια.
ο μπουφές
Κάνουμε μια έκπληξη.
Τα Χριστούγεννα
το αστέρι
η γιρλάντα
οι μπάλες
το χριστουγεννιάτικο έλατο
ο Άγιος-Βασίλης
Κάνουμε δώρα.
ο κορμός των Χριστουγέννων
(το γλυκό)
η γαλοπούλα
Τρώμε γαλοπούλα, χριστουγεννιάτικο
κορμό (γλυκό).
Το Πάσχα
Ψάχνουμε σοκολατένια αυγά
στον κήπο.
Τρώμε μαγειρίτσα.
Πετάμε κροτίδες.
Τρώμε αρνί ψητό.
Το καρναβάλι
Μεταμφιεζόμαστε/Φοράμε στολή
μαϊμούς.
η μεταμφίεση
ο χορός των μεταμφιεσμένων
Πετάμε σερπαντίνες και κομφετί.
Φτιάχνουμε κρέπες.
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